Biblionet Drenthe.....
is op zoek naar.....

Frontoffice-medewerkers
nulurencontract..
We hebben plaats voor
Frontoffice-medewerkers ten behoeve
van de invalpool. Het gaat in eerste
instantie om een aanstelling
voor een jaar.

Wat houdt deze functie in?
Als inval frontoffice-medewerker ben je onze ambassadeur.
Je legt contact met onze bezoekers en klanten in een van onze
vestigingen of digitaal.
Je bent een verbinder die anderen graag verder helpt.
Dat doe je in deze functie door te inspireren.
Je bent klantgericht in de breedste zin van het woord.
Online ken je uitstekend de weg en je weet hoe je om moet
gaan met bijvoorbeeld de elektronische overheid.

Als onze Frontoffice-medewerker
heb jij kennis van en ervaring met sociale media.
ben jij in het bezit van een relevante mbo-opleiding.
ben jij flexibel inzetbaar en kun jij je op het laatste
moment vrijmaken.
kun jij uitstekend verbindingen leggen.
heb jij een ondersteunende rol richting de vrijwillige medewerkers.
promoot je onze dienstverlening en marketingacties.

Onze kandidaat
beschikt over een goede maatschappelijke ontwikkeling.
beschikt over een klantgerichte houding.
vindt het ideaal om op wisselende tijden te werken.
beschikt over een auto.

Over
Biblionet
Drenthe
Informatie opdoen, kennis ontwikkelen, kunnen lezen en
omgaan met informatie- en communicatietechnologie bepalen
het succes van mensen in onze maatschappij. Biblionet Drenthe
heeft als doel hierin te faciliteren en stimuleren. Dit doen wij in
dienst van bibliotheken, bibliotheekleden, Drentse gemeenten,
onderwijs en diverse andere organisaties. Bij ons werken 138
medewerkers, samen met ongeveer 450 vrijwilligers.
Biblionet Drenthe is een professionele en deskundige partner
als het gaat om verbetering van digitale vaardigheden van
burgers, de aanpak van laaggeletterdheid en de ondersteuning
van onze projecten in het onderwijs. Dat vraagt om talenten die
het verschil gaan maken binnen het Drentse Bibliotheeknetwerk.
Om ook bij ziekte en verlof van onze medewerkers een goede
dienstverlening te garanderen in onze bibliotheken hebben wij
een invalpool ingericht. Deze invalpool is inzetbaar voor alle
stichtingen die aangesloten zijn bij Biblionet Drenthe .

Wat bieden we?
Een leuke functie bij een enthousiaste,
betrokken organisatie in een uitdagende
context waar samenwerking, innovatie
en resultaat centraal staan. De
Bibliotheek is de meest geraadpleegde
instelling van Drenthe. Dankzij dit bereik
kunnen wij mensen helpen verder
te komen. Persoonlijke ontwikkeling
staat bij ons hoog in het vaandel ook
als het gaat om onze medewerkers.
Je werkt in verschillende Drentse
bibliotheekvestigingen. Het gaat in eerste
instantie om een aanstelling voor een jaar.

Meer weten?
Voor meer informatie kun je contact
opnemen met Jannie Scheerstra P&O
adviseur via telefoon 088 012 80 12.

Solliciteren?
Herken jij jezelf in bovenstaand profiel
van inval frontoffice-medewerker
en heb je zin om onze invalpool te
komen versterken en wil je solliciteren?
Dan ontvangen wij graag vóór
11 december je cv en motivatie via
solliciteren@biblionetdrenthe.nl

Meer informatie kun je vinden op
www.biblionetdrenthe.nl
Of volg ons op twitter
@biblionetdrenthe
Of op LinkedIn
www.linkedin.com/company/biblionet-drenthe

